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Gildeskål kommune
Postboks 54
8138 INNDYR

Uttalelse - søknad om dispensasjon - endring av lokalitet Leirvika Gildeskål kommune
Gildeskål kommune har oversendt søknad om dispensasjon for å endre akvakulturlokalitet Leirvika
i Morsdalsfjorden i Gildeskål. Tiltakshaver Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS) ønsker å vri
anlegget slik at det ligger langsmed land i stedet for utover i fjorden. Dette vil medføre at deler av
det flytende/synlige anlegget vil ligge innenfor område avsatt til flerbruksformål med fortøyninger,
samt at fortøyninger i den nordre kortenden vil ligge utenfor område avsatt til akvakultur.
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven,
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende
uttalelse.
Vannforvaltning
Når det fattes vedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst må forholdet til
vannforskriften § 12 vurderes. I dispensasjonssaker er det kommunen som ansvarlig myndighet
som har ansvaret for å gjøre en slik vurdering. Klima- og miljødepartementet har utarbeidet en
veileder for dette.
Regional plan for vannforvaltning i Nordland og Jan Mayen setter mål for vannforekomster i
Nordland i henhold til EUs vanndirektiv. Det generelle målet er at alle vannforekomster skal ha god
økologisk tilstand innen 2021. Indre Morsdalsfjorden er registrert med moderat økologisk tilstand.
Mer informasjon om vannforekomsten finnes på vann-nett portal. For mer informasjon om
veiledning og lokale vannområdekoordinatorer, se vannportalen Nordland.
Øvrig
Nordland fylkeskommune har ingen øvrige, vesentlige merknader til at det gis dispensasjon for
justering av det eksisterende anlegget.
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